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Španielsko sa snaží presvedčiť investorov

Priemerné týždenné zhodnotenie
vybraných skupín fondov po

Týždeň od 9.7. do 13.7.2012

Španielsko bojuje s krízou na všetkých frontoch – doma aj v zahraničí.
Premiér Mariano Rajoy predstavil nový balíček škrtov za ďalších 65 miliárd
eur, ktorý má pomôcť stlačiť fiškálny deficit v roku 2014 pod hranicu 3 %.
Novozavedené opatrenia sa snažia zvýšiť konkurencieschopnosť pyrenejskej
ekonomiky, najmä pomocou zníženia daní z príjmov a podpory
v nezamestnanosti. Negatívny dopad na rozpočet z výpadku priamych daní
bude vykompenzovaný zvýšením dane z pridanej hodnoty a zavedením
ďalších nepriamych daní z energií a znížením koncoročných odmien vo
verejnom sektore. Okrem odhodlania šetriť na domácej pôde bude mať
Španielsko v snahe udržať náklady na obsluhu dlhu na udržateľnej
úrovni k dispozícii do konca júla prvú tranžu z prisľúbených 100 miliárd
eur na záchranu bankového sektora. Dohodli sa na tom členovia
euroskupiny – ministrov financií krajín eurozóny na svojom zasadnutí minulý
týždeň. A až po spustení Európskeho stabilizačného mechanizmu prejde
pôžička pod záchranný fond, aby nezaťažovala bilanciu Španielska.
Dlhová kríza v eurozóne odkryla obrovské rozdiely medzi krajinami. Na
jednej strane stoja štáty periférie, ktoré z dlhodobého hľadiska nie sú schopné
sa financovať pri aktuálne požadovaných výnosoch, na strane druhej krajiny
jadra, ktorých štátne dlhopisy nesú záporný výnos. Doteraz bolo takouto
krajinou len Nemecko. Avšak naposledy predalo 6-mesačné štátne
pokladničné poukážky so záporným výnosom už aj Francúzsko a Holandsko.
Uplynulý týždeň priniesol miernu úľavu aj pre Taliansko. Agentúra Moody’s
síce znížila rating krajiny o dva stupne na Baa2 s negatívnym výhľadom,
investori však skúpili celý objem aukcie 3-ročných dlhopisov pri
významnom znížení požadovaného výnosu. Investori vnímajú Taliansko
pozitívnejšie kvôli nesporným výhodám, ktoré má oproti zvyšku problémového
juhu ako primárny rozpočtový prebytok, diverzifikované hospodárstvo
a technokratickú vládu Maria Montiho.
Uplynulý týždeň sme boli svedkami veľmi zmiešaného obchodovania.
Trhy negatívne reagovali na vyhlásenia amerického FEDu, ktorý doteraz
neposkytol žiadne indície vedúce k ďalšiemu kolu kvantitatívneho uvoľňovania
QE3. Naopak, úspešná aukcia talianskeho dlhu a ďalšie špekulácie
o dodatočných stimuloch v Číne v dôsledku horších dát o raste HDP umožnili
trhom zmazať straty nahromadené počas týždňa a zatvárali približne na
otváracích hodnotách...
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